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portada



Preso egon denaren gogoa kartzelara itzultzen dela, idatzi zuen handik ihes egin zuen poetak. Duela 
urte gutxi kaleratu zen beste batek, berriz, kontatzen zidan trenean zihoala ikusi zuela armiarma, 
eta hari galdetu ziola, ea noiz arte preso ohi.  

Kartzelaren itzalak baditu bi lotura preso ohiontzat: han utzi ditugun kideekiko lotura da bata, eta 
kartzelari eta komisaldegiari larriki kateatzen gaituena bestea; kondena hori daramagu itzal horrek 
ukitu gaituenok.

Preso ohiaren pausoa eta ibilera urduriak izan ohi direla ere esan zuen poetak. Egia da kalean gabiltza-
nean iruditzen zaigula jende guztiak begiratu egiten digula, denak zelatan dauzkagula.
Bizitza erdia kartzelan igaro ondoren etxeratu eta hurrengo goizean, aurretik ezagutzen ez nuen hiri edo 
herri handi honetako kaleetan zehar abiatu nintzenean, bi-hiru aldiz fiiiuu fiiiuu txistu egin zidan baten 
batek. Lotsagatik edo, semeari ezer aipatu gabe saiatu nintzen ingurura begiratu eta txistuka ari zitzaida-
na –poliziaren bat dudarik gabe- lokalizatzen, zer aurpegi  ote zuen ikusteko, gutxienez. Ez nuen lortu 
inor ikusterik txistuka ari zitzaidanik. Kale kantoiren baten-edo ostenduta, zelatan ari zitzaidala jakin 
nezan egin zidan txistu, baina ez zuen nahi ikus nezan.

Ondorengo egunetan berdin egin didate, etxetik irten eta berehala, beti inguru berdinean, eta nire 
ahalegin guztiak alferrikakoak izan dira: ez dut lortu polizia zelataria lokalizatzea, berari begiratu 
eta keinuren bat eginez-edo, “zer demontre nahi duk?”  adierazteko gutxienez.  Egunak joan ahala 
urduriago jarri nau zelatari madarikatuak, nire preso ohi kontzientzia larriago eginez. Baina etxekoei 
ez diet ezer esan nahi izan: nahikoa eta gehiegi jasan dute urteotan guregatik, eta orain, gu etxeratuta 
atseden apur bat hartzeko garaia dutenean, zer hasi behar natzaie beste buruhauste bat sortzen?

Preso ohiaren izu-pentsamenduaren lotura, komisaldegira eta handik kartzelara itzultzen da, zelatan 
dabilzkigula ohartzean batipat. Beste lotura gogo-izpiritutik luzatzen zaigun Ariadnaren haria da, 
kartzelako atea kanporantz pasa genuen momentutik luzatzen dena goazen lekura goazela, eta barruan 
utzi ditugun lagun eta kideengana atxikita dagoena; azken presoak baizik aska ezin dezakeen haria.

Preso ohi garela eta zelatan dabilzkigula jakinarazten diguten zantzuak desagertuko dira denborare-
kin; zuhurtzia eta patxada apur baten kontua baizik ez da seguru asko.  Eguna baino lehen esnatuta, 
sekreta zelatariak txistu egiten didan inguruan jarri naiz gaur, portale baten ostenduta, berak ordez 
neuk zelatatu eta harrapatzeko uste osoan. Goiza aurrera, aspertu naiz, ez dela agertzen ikusita. 
“Somatu egin nau, inola ere” pentsatu eta etxera abiatu naiz, ingurura begira, eta, abiatzeaz bat, aurre-
ko etxe bateko bigarren pisuko balkoian kaiolan dagoen loroak egin dit txistu, fiiiuu fiiiuu,  aurreko 
egunetan bezalaxe.  





Paris eta Madrilen
gotorki hesiak,

sakon sustraitu dira
herraren haziak,

kartzelan dagitzate
sarri demasiak,

geuretzat bidegabe
ziega biluziak.

Oro umiliagarri
dira miaketak,

goitik agindutako
ohiko araketak,

ezagutzen dituzte
ongi ariketak,

guri larrugorritan
jartzeko lanketak.

Susmo bat erabili
zuten kakazteko,
gure eguneroko

ohiturak hausteko,
ziegetan ondasunak
baldar nahasteko,
guztion lotsariak

zikin ikusteko.

Atzotik zaude kide
zeharo sututa,

bizipoza zizuten
utzi txikituta,

denak sentitu gara
bortitz zanpatuta,
biluzte kontuekin
gaude nazkatuta.

Potroak altxatzeko
hiru makurdura,
agindu zizkizuten

hura asaldura,
zu zeu izatea zen
han zure ardura,

buruari zenion
jantzi estaldura.

Oheko somierrean
zeunden estututa,

kartzela zainak zure
kontra oldartuta,

banandu zizkizuten
hankak behartuta,

harroki puztu ziren
irritsa lortuta.



pototo

Isolatu zintuzten,
gordin mintasuna,

ukatu eta gero
agindu lizuna,

garesti ordaintzen da
hemen duintasuna,
kideak dakarkizu
naro poztasuna.

Hurbil dugu eguna
kentzeko kateak,

urrun gera daitezen
kartzelen kalteak,
zabalduko ditugu

zuekin ateak,
agurtuko alaiki

laztanen urteak.



Kartzelak utzi zaitu
zurbil, hebaindua,
larri gaixotu zara

zabiltza hildua,
maite duzu bizitza

herri zapaldua,
uxatu nahi zenuke
gogotik gandua,
onduta ikusteko
aberri mindua.

Lurrari eskainita
tinko gaztaroa,

urrun izan zenuen
goxo abaroa,

sarean jausi zinen
kaltetu geroa,

pairatzen ari zara
mendeku eroa,

sentitu nahi zenuke
etxeko beroa.

Kartzelak zurekiko
arreta eskasa,

mina arindu duzu
sarri zure kasa,
gaixoen egoera
makur eta basa,

sendagile batzuen
jarrera jolasa,
osasun arloa da
erabat narrasa.

Espetxean gaixorik
bikoitza zigorra,
gaua minez igaro
zinez da gogorra,
zure hitz jarioa
dago lar agorra,
justizia zurekin
itsu eta gorra,

esperantzen zelaian
dihardu txingorra.



Aske utzi zaituzte
hutsak estaltzeko,
herritarren oihuak

zerbait isiltzeko,
aurkitzen zaren arren

herren ibiltzeko,
iritsi zara garaiz
sendia gurtzeko,
presoen lagunei

maitez eskertzeko.

irimiriak gaitu
busti barra-barra,

zure ilunaldean
ari du negarra,

etorriko da galant
gure ostadarra,

histura bihur dadin
bihar irrifarra,

amnistiarantz doaz
taupaden ifarra.

karaka



Stephan Hessel zahar gazte bat
jendartea zirikatzen,
utopiaren bide luzean

laño sartzeko eskatzen,
politikari ustel guztien
trapu zikinak astintzen,
pobretasuna hazi delako

bankariak maiseatzen.

Etorri zara haserretuta
ukabilak estututa,

langabeziak utzi dizkizu
esperantzak txikituta,

bakarrik baino hobe zenuke
borrokatu elkartuta,

kapitalisten oldarren kontra
kaleak hartu batuta

Sumin dakusat Gazako ama
min du bere erraietan,

etxeko ume zoragarriak
dautza zurbil odoletan,
gudazaleek darabiltzate
armak herri txiroetan,

gudei esker bikoizten dira
kapitalak bankuetan.

Haserre zaitez, haran bat dute
indusmakinek urratu,

garapenaren arrazoipean
baserriak izo rratu,

Ama-Lurrari kotxeak sarri
geroa dio zerratu,

gutxi batzuen handinahiak du
ekologia zurratu.

Sututa daude bihotz onberak
goseaz dago Afrika,

handik kontsumo oparoari
aritzen dira kirika,

lagundu baino nonahi ditugu
hesiak jaso korrika,

Europan bizi nahi dutelako
datoz ia igerika.

Hiratu gara ele txikiak
ari direlako galtzen,

gure munduko edertasuna
dabiltza nahita lurpetzen,

Inperioen hegemoniak
kultura du inposatzen,

gau eta egun dabil herrien
aniztasuna zapaltzen.



“Engaia zaitez!”, oihukatu du
liburua goratuta,

Hesselen deiak aspaldi dauzka
gogoak inguratuta,

aldarri hori haizean dabil
mugarriak gaindituta,

munduan ongi biziko gara
ondasunak banatuta.

Enparantzetan dabiltza tinko
haserre dauden jendeak,

kartzelan ozen entzun ditugu
aurkeztutako galdeak,

Euskal Herria busti dezala
elkartasun uholdeak,

gure lurralde hau askatzeko
lerrotu zuen moldeak.

karaka



Sagarra bezain mamitsua
elkartasunaren zentzua,
maitasuna bezain hezea
askatasunaren haizea,

krabelina bezain gorria
klaserik gabeko herria,
ilunkera bezain morea

berdintasunaren lorea,
esperantza bezain berdea
euskal presoaren oldea

Zaila den arren sinistea
zabalduko dugu atea,
garatuko da ostartea

ekiaren izpiz betea,
lortu dugulako eustea

hautsiko da gaurko katea,
euskaltzalea eta gaztea

izango du eder eitea,
hola sumatzen dut maitea

elkartuko garen urtea.



Neguko ilunabarrean
ipar haizearen menpean
hotz dagi presoaren ziegan,
berdin txiroaren txabolan,
eta zarpailaren zokoan,
uzkurtuta dagite amets
lar sufritzen ari direnak.
Aukera bat nahi du presoak

hesia bihur dadin ate,
justizia nahi du txiroak
txabola bihur dadin etxe,
errukia nahi du zarpailak
kartoia bihur dadin ohe.
Gazte sentimentalak dio
“buka dadila gabezia
onura haz dadin Munduan”,

udaberrian entzun nahi du
txiolari txantxangorria,
esperantzaren irrintzia.

ETA SENTIMENDU BAT 
HIRU DESIRA 



Zenbat suprefet tratulari,
zenbat estatu ordezkari,
gure lurretan mehatxari,

jakobino amorratuak,
zentralista inposatuak,
inkisidore muturtuak,
euren xedea zanpaketa,

euskal senaren birrinketa,
ele txikien bazterketa,
laga gaitzatela bakean,

jardun ez dezagun txokean
askatasunaren eskean,
maite dugu demokrazia,

gaitzesten hauen malezia,
direlako bortxen hazia,

joan daitezela hemendik at,
bizi gaitezen zazpiak bat,

euskaraz libre harat-honat





ESPETXEA(n) txikitzen











Vigon bi begi
Fleuryn beste bi
giltzurrin bat Ourensen, 
bestea Caceresen,
erdi usteltzen…

Azazkal bat Sorian,
orpoa Segovian
belaun bat Martutenen,
ta birikiak Teruelen
hain aparte, eta nork daki
noiz arte

Anatomia dispertsatu bat
esperantzaren mapa bezala,
toles gaitezen elkarrengana
izan gaitezen bat.

Perpinyanen zortzi agin
Ocañan bekainak berriz
Estamu huts bat eta azken 
botila Gora Sevilla!

Zenbat gorputz zati 
hautsi dauden Herreran
zenbat Fresnesen, 
eta zenbat Zueran
zatoz nere bihotza,
batu hezurrak eta goazen hegan.

Anatomia dispertsatu bat
esperantzaren mapa bezala,
toles gaitezen elkarrengana
izan gaitezen bat.

Soto del real, Sevilla,
Fleury, Alicante, Paris, 
zenbat zauri
Navalcarnero, Alcala, 
Puerto zenbat zauri
Lyon,Algeciras, Basauri, 
zenbat zauri

Izan gaitezan,
toles gaitezan
gaitezan bat

Anatomia dispertsatu bat
esperantzaren mapa bezala,
toles gaitezen elkarrengana
izan gaitezen bat.

AMETS ARZALLUs



Ander Hurtado de Saratxo: Bateria, txalaparta eta perkusioak. Kike Mora: Baxua eta Kontrabaxua. 

Izaro Otaegi: Trikitixa eta Ahotsak. Eriz Perez: Gitarra elektrikoa, akustikoa, ukelelea eta ahotsak.  

Produkzio musikala eta abestien moldaketak: Kike Mora eta Eriz Perez. Grabaketa, nahasketa eta 

masterizazioa: Kike Mora. Estudioa: KMT estudioa (Bilbo-Bizkaia). Baterien grabaketa: Jabi Palacios. 

Esker bereziak: Iñaki Plaza eta Xixo Yantani.

Letra: Amets Arzallus
Musika eta konponketak: Haimar Arejita
Ahotsak: Eñaut Elorrieta eta Gari
Gitarrak: Haimar Arejita
Baxua: Igor Arzanegi
Bateria eta perkusioa: Jon Fresko
Saxo baritonoa eta tenorra: Ander Ertzilla
Tronpeta: L. Esteban Valcarcel
Soinu teknikaria eta masteringa: Iñigo Etxebarrieta
Ekoizpena: Haimar Arejita
Grabaketa, nahasketa eta masterizazioa: Muxik on, (Mungia, Bizkaia) Bideoklipa
Bideoklipa: Irudia, Markel Urrutia, Hodei Ensunza eta Oier Plaza
Diseinua: Ibon U 

Bihotz bihotzez eskertu nahi ditugu proiektu honetan sinetsi eta bakoitzak bere arlotik zer edo zer eskaini 
dituztenak. Abestietan kolaboratu duten abeslariak, Trikizioko musikariak abestien birmoldaketetan egin 
duzuen lan apartagatik, Haimar Arejitari proiektu honetan hartu duen inplikazio mailagatik, bere alboan 
izan dituen musikari eta teknikariei, Amets Arzallusi bere hitzengatik, Oier Plazari burua apurtzearren 
irudiengatik eta Jokin Uraini bere hitzak gurekin partekatzearren. Ziurrenik baten bat aipatzea ahazten 
zaigu baina denei gure eskerrik sentituena. Eta nola ez, barroteen artetik etorri diren sorkuntza lanengaitik. 
Mertxi Ibon, Itziar, Karaka eta Poto. Baita zeuri ere, esku artean duzulako iheslariak etxera ekarri eta euskal 
preso politikoak kalera ATERAko dituen proiektua.

  





hitzaurrea /  
jokin urain
BERTSO PAPERAK / 
IBON MUÑOA

1 KIDE BATI MIRESPENEZ
2 JOAN ZAIZKIGUN KIDE 
   GAIXOEI MAITASUNEZ
3 HASERRETUTA
4 EUSKAL HERRIKO EITEA
5 HIRU DESIRA ETA SENTIMENDU
   BAT NEGU GORRIAN
6 GURE LURRETAN 
   INKISIDOREEN MENPE

KOMIKIA / espetxea(n) txikitzen 
ITZIAR MORENO
anatomia eta askatasuna / 
amets arzallus   
IRUDIAK / 
JULEN ATXURRA 
ETA J. RAMON KARASATORRE

1/ Itziarren semea (PANTXOA ETA PEIO) 
Kolaboratzailea: Gontzal Mendibil 

2/ Pistola aluan (SORKUN) 
Kolaboratzailea: Maria Rivero (Hutsa, Siroka)

3/ Zuentzat (DEABRUAK TEILATUETAN)
Kolaboratzailea: Jsang (Governors)

4/ 564 (HERTZAINAK) 
Kolaboratzailea: Izaro (Trikizio)

5/ Kartzelako Gutuna (URGABE) 
Kolaboratzailea: Maialen Errotabehere 
(Briganthya)

6/ 10 urte Gartzelan (EH SUKARRA)
Kolaboratzailea: Mikel Moreno (Kauta)

7/ Malen (KEN ZAZPI)
Kolaboratzailea: Pello Reparaz (Vendetta)

8/ Amodiozko Kanta (NEGU GORRIAK)
Kolaboratzailea: Itsaso Gutierrez (On)

9/ Posta Zaharra (Esne Zopak) 
Kolaboratzailea: Iñigo Etxezarreta
(En tol sarmiento)

10/ Gurekin (ETZAKIT) 
Kolaboratzaileak: Zuriñe eta Fran (Hesian)

11/ Gau iluna amaitu da (SU TA GAR) 
Kolaboratzailea: Roberto Moso (Zarama)

12/ Amnistiaren Dema (ANJE DUHALDE) 
Kolaboratzailea: Eriz (Trikizio)
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+ Anatomia eta askatasuna Bideoklipa
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